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Seção Especializada em Dissídios Coletivos

O valor das astreintes, em razão do descumprimento de liminar, deve ser destinado ao 
exequente 

O valor das astreintes é devido ao exequente, de modo que a sua destinação não pode ser 
fixada de acordo com a discricionariedade do magistrado.
Assim, a decisão judicial que determina que a multa aplicada em razão do descumprimento 
de liminar seja paga a instituições beneficentes, ainda que louvável, contraria o disposto 
no art. 537, § 2º, do CPC de 2015, pois não atende ao critério objetivo na fixado norma.
(TST. SDC. RO-8-53.2017.5.11.0000, rel. Min. Ives Gandra da Silva Martins Filho, julgado em 
09.09.2019, Informativo TST nº 204).

Subseção I Especializada em Dissídios Individuais

É devido dano moral a trabalhadores que desempenharam atividade externa
de limpeza urbana privados de acesso a sanitários e refeitórios 

Resta configurado o dano moral quando a empresa reclamada deixa de providenciar 
aos trabalhadores ativados na coleta de lixo acesso a condições laborais mínimas para o 
atendimento das necessidades fisiológicas e de higiene pessoal.
A NR nº 24 do antigo Ministério do Trabalho, que garante condições sanitárias e de 
alimentação minimamente razoáveis, é aplicável aos trabalhadores que realizam atividade 
externa de limpeza urbana, devendo as empresas atuantes neste ramo, em razão do artigo 
2º da CLT, arcar com os custos para manutenção de um meio ambiente saudável e higiênico.
(TST. SDI-I. E-RR-1438-04.2011.5.09.0195, rel. Min. José Roberto Freire Pimenta, julgado em 
05.09.2019, Informativo TST nº 204).
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No contrato de atleta profissional, o pagamento do direito de imagem de modo habitual, 
em quantias mensais fixas, desproporcionais  e sem correspondência com o uso da 

imagem configura fraude trabalhista

O direito de imagem do atleta profissional pode ser explorado mediante contrato 
personalíssimo de natureza civil, sem que os valores sejam dotados de natureza salarial.
Contudo, considera-se que há fraude à legislação trabalhista quando o pagamento da 
contraprestação tenha sido feito em quantias mensais fixas, sem correlação com o uso 
efetivo da imagem do atleta e em importe desproporcional em relação a seu salário 
contratual.
(TST. SDI-I. E-RR-358-48.2014.5.12.0055, rel. Min. Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, 
julgado em 05.09.2019, Informativo TST nº 204).

A Justiça do Trabalho é competente para execução de multa por descumprimento de TAC 
firmado entre o MPT e Município

Importante! Procuradorias e MPT!
A Justiça do Trabalho é competente para a execução de multa, em razão do inadimplemento, 
por ente público, de obrigação prevista em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) 
firmado perante o Ministério Público do Trabalho, restringindo a contratação por tempo 
determinado. 
(TST. SDI-I. E-RR-1156-17.2011.5.15.0027, rel. Min. Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, 
julgado em 05.09.2019, Informativo TST nº 204).

Subseção II Especializada em Dissídios Individuais

O prazo decadencial para propositura da ação rescisória por colusão inicia com a ciência 
dos fatos pelo MPT, não na data da instauração do inquérito para investigação

Importante MPT!
A data da ciência da fraude pelo Ministério Público do Trabalho, para fins de contagem 
do prazo decadencial da ação rescisória calcada em colusão (item VI da Súmula nº 100 do 
TST), não inicia da data de instauração do inquérito para investigação da prática dos fatos 
ilegais, mas sim do dia em que eles foram levados ao conhecimento da Procuradoria do 
Trabalho.
(TST. SDI-II. RO-5564-61.2015.5.09.0000, rel. Min. Maria Helena Mallmann, red. p/ acórdão Min. 
Douglas Alencar Rodrigues, julgado em 03.09.2019, Informativo TST nº 204).
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Turmas

3ª Turma

A impossibilidade de captação de recursos de terceiros das sociedades de crédito ao 
microempreendedor e à empresa de pequeno porte não impede a qualificação dos 

empregados como financiários

A impossibilidade de captação de recursos de terceiros, inerente às sociedades de crédito 
ao microempreendedor e à empresa de pequeno porte (SCM EPP), não descaracteriza 
a atividade financeira, sendo possível o enquadramento de seus empregados como 
financiários.
(TST. 3ª Turma. RR-872-40.2015.5.06.0311, rel. Min. Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira. 
julgado em 04.09.2019, Informativo TST nº 204).

4ª Turma

O espólio possui legitimidade para ajuizar 
ação de danos morais em nome do trabalhador falecido

O espólio possui legitimidade ativa para pleitear dano moral em nome do de cujus quando 
ocorre o falecimento do empregado após a extinção do contrato de trabalho.
(TST. 4ª Turma. RR-133-44.2014.5.04.0251, rel. Min. Alexandre Luiz Ramos. julgado em 
04.09.2019, Informativo TST nº 204).

5ª Turma

As entidades qualificadas como Serviços Sociais Autônomos não necessitam motivar a 
dispensa de seus empregados

A Apex-Brasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos) é uma 
associação civil, sem fins lucrativos, de direito privado, instituída na forma de serviço 
social autônomo, de modo que a dispensa de seus empregados NÃO precisa ser motivada.
(TST. 5ª Turma. Ag-AIRR-179-66.2015.5.10.0013, rel. Min. Emmanoel Pereira. julgado em 
04.09.2019, Informativo TST nº 204).
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Aplica-se a lei brasileira à relação de emprego mantida entre o trabalhador brasileiro e a 
empresa estrangeira que explora cruzeiros marítimos, quando a contratação ocorrer no 

Brasil e a CLT consistir norma mais benéfica

Aplica-se a lei trabalhista brasileira (CLT) à relação de emprego mantida entre o trabalhador 
brasileiro e a empresa estrangeira que explora cruzeiros marítimos, quando, a despeito de 
ser o navio estrangeiro e os serviços terem sido prestados em águas territoriais de diversos 
países, a contratação do empregado ocorrer no Brasil e a CLT consistir em norma mais 
benéfica.
(TST. 5ª Turma. RR-10285-19.2016.5.09.0001, rel. Min. Douglas Alencar Rodrigues. julgado em 
04.09.2019, Informativo TST nº 204).

6ª Turma

A inobservância da cota legal para contratação 
de aprendizes autoriza a condenação por dano moral coletivo

Tendo em vista que o rol do artigo 896-A, §1º, II, da CLT não é taxativo, para processamento do 
recurso de revista, considera-se que há transcendência política quando existe desrespeito 
à jurisprudência reiterada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal 
Federal, ainda que o entendimento não tenha sido objeto de súmula.
Ademais, a não observância da cota de contratação de aprendizes, prevista no artigo 429 
da CLT, constitui conduta antijurídica, que ofende uma coletividade de trabalhadores e é 
dotada de grau de reprovabilidade diante da ordem jurídica, o que autoriza a condenação 
da empresa infratora ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.
(TST. 6ª Turma. ARR-1900-11.2015.5.11.0018, rel. Des. Cilene Ferreira Amaro Santos. julgado 
em 04.09.2019, Informativo TST nº 204).


